Tehnologija

IntelliPrint
Privoščite si profesionalne
transakcijske dokumente, izločite
drage predtiskane obrazce, zmanjšajte
omrežni promet brez dodatne
strežniške programske opreme
Lepši videz
Zdaj lahko prihranite in obenem izboljšate zunanjo podobo podjetja z
uporabo določenih modelov tiskalnikov TallyGenicom. Tehnologija
IntelliPrint vam omogoča izločitev dragih predtiskanih obrazcev, ki
vas poleg tega vežejo na določeno obliko dokumentov. Elektronske
obrazce lahko spreminjate po potrebi.
Optimiziran proces
Za tisk vaših transakcijskih dokumentov verjetno uporabljate majhne,
kompaktne tiskalne posle in matrične tiskalnike s posebnimi
predtiskanimi obrazci za posamezna opravila, ali pa velike, omrežno
zahtevne tiskalne posle, ki jih tiskate na laserskih tiskalnikih in s tem
dosegate lepše in atraktivnejše dokumente. Zakaj ne bi najboljšega
iz obeh svetov združili? Uporabite kompaktne podatke in
TallyGenicom laserske tiskalnike, ki vam bodo omogočili tisk
atraktivnih in postopku prilagojenih dokumentov.

Tiskajte inteligentno
•

Optimizirajte poslovni proces

•

Izločite drage predtiskane obrazce
skupaj s stroški za njihovo skladiščenje

•

Optimizirajte delo z že natisnjenimi
dokumenti - Post Printing Process

•

Zmanjšajte omrežni promet in s tem
obremenjenost omrežja

•

Oblikujte elektronske obrazce, kakršne
zares potrebujete za dosego cilja

•

Enostavno prilagajajte elektronske
obrazce trenutnim potrebam

Bodite kreativni
Tehnologija IntelliPrint vam omogoča tisk profesionalnih
dokumentov. Tiskajte račune, dobavnice, naročilnice, pakirne in
transportne dokumente, nalepke, vse iz vašega obstoječega
sistema, vse iz obstoječih podatkov, ki jih sprejemajo vaši obstoječi
tiskalniki. Dodajte črtne kode, grafične elemente, logotipe, obrazce,
promocijska sporočila, celo pogojne elemente - vse to lahko opravite
s procesiranjem podatkov v tiskalniku samem.
Enostavno
Tehnologija IntelliPrint, povezana s tehnologijo IntelliFilter in podprta
s sistemom PlanetPress, odpravlja težave z združljivostjo vaših
obstoječih tiskalnih zahtev in podatkovnih tokov brez potrebe po
dragem preprogramiranju osnovnega informacijskega sistema.
Tehnologija IntelliFilter je vgrajena v TallyGenicom tiskalnike in
omogoča hitro, nemotečo implementacijo TallyGenicom
tiskalniškega sistema.

IntelliPrint
Tehnologija

Tehnične lastnosti
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nobene dodatne programske opreme na strežniku.
Podpora za obstoječe podatkovne tokove brez sprememb v aplikacijah.
Izboljšana produktivnost tiska z uporabo PostScript Level II predpomnjenja vseh grafičnih elementov, vključno z
obrobami obrazcev, podpisi in logotipi fiksne velikosti, kar omogoča nazivno hitrost tiska tudi najzahtevnejših
obrazcev.
Daljinsko upravljanje preko omrežja.
WYSIWYG razvojni proces zagotavlja enostavno in hitro migracijo in razvoj. IntelliPrint lahko uporablja Windows
sistem in vizualni urejevalnik za definicijo obrazcev, vključno z možnostmi naprednega urejanja obrazcev. Ko je
elektronski obrazec definiran in oblikovan, se naloži v tiskalnik in razvojnega sistema Windows ne potrebujemo več.
Uvoz grafičnih podlog v elektronske obrazce.
Podatkovni tok ostaja deljen od oblikovnih podatkov, s čimer se izognemo morebitnim težavam ob bodočih
spremembah aplikacij.
Obdelava podatkovnega toka vključuje ekstrakcijo, formatiranje in pozicioniranje podatkov na strani in omogoča
določanje števila ali tipa kopij, ki so potrebne (na primer logotipi ali podpisi) na izpisu.
Možnost formatiranja delov podatkov z različnimi pisavami, razmiki med vrsticami, orientacijo ter pozicijo na strani.
Možnost določanja števila kopij, ki so potrebne za nadomestilo večslojnih predtiskanih obrazcev, z možnostjo
definiranja različnih obrazcev za vsako kopijo.
Vsak element strani je lahko na strani pogojno vključen glede na vsebino podatkov, na primer ključne besede ali
znake na strani.
Podpora skeniranih slik za logotipe ali podpise.
Možnost tiska več logičnih strani podatkov na eno fizično stran (N-Up tisk).
Dostop do zmogljivih funkcij PostScrip tiska z uporabo TallyGenicom PS PPD gonilnikov.

Brez IntelliPrint
• Stroški predtiskanih obrazcev
• Stroški skladiščenja obrazcev
• Dolg tiskalni proces
• Dolg proces obdelave natisnjenih obrazcev (odstranjevanje perforacije, trganje,
sortiranje, itd.)
• Odpadni izpisi zaradi napačnega poravnavanja
• Komplicirane in drage spremembe obrazcev
• Dolg proces sortiranja in shranjevanja kopij
• Postanki med delom (menjava papirja/obrazcev, poravnava tiskalnika, itd.)

Z uporabo IntelliPrint
• Tisk na zahtevo
• Ni potrebe po predtiskanih obrazcih
• Ni potrebe po posebnem papirju
• Izbira vstopnega papirja, možnosti sortiranja natisnjenih dokumentov / kopij
• Tisk spremenljivih podatkov
• Dokumenti profesionalnega videza, oblikovani neposredno na laserskem tiskalniku
• Združljivost z obstoječim podatkovnim tokom
• Tisk z nazivno hitrostjo tiskalnika

Trenutno podprti tiskalniki:
8026
9035
9045

Nespremenjen podatkovni
tok, poslan s strani sistema
na tiskalnik

Podajanje iz katere koli kasete.
Odlaganje v kateri koli pladenj.

Katerikoli sistem
Unix
VAX (VMS)
AS400
Mainframe
Novell
NT
DOS
Originalni tiskalni posel
se uporabi le enkrat za
oblikovanje obrazca

GENICOM in TallyGenicom sta zaščiteni blagovni znamki, last TallyGenicom. Vse druge navedene znamke in imena so last registriranih
lastnikov. Specifikacije se lahko spremenijo brez napovedi.
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